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  اساتهاـوانعك وويةـل النـران وإسرائيـوحات إيـطم

 طـاألوس رقـالش ةـمنطق لىـع

 

 جــامعة املسيــلة - لة مزوزيـأ/عب

 0اتنةــامعة بــج - دكتوراه طالبة

 
  

 : لخصــم

 العـدا   ظل يف خاصة اإلقليمي لألمن حقيقيا تهديدا اإليراني النووي التحدي يشكل

 توصـل   مـا  حـا   يف مباشـر   نوويـة  مواجهـة  يف يضـعهما  مما ائيلإلسر إيران تكنه الذي

 مــن كــل طبيعــة الدراســة هــذ  تعــاج لــذل  إلســرائيل مماثلــة نوويــة ترســانة لبنــا  إيــران

 علـ   طـر   كـل  يطرحهـا  الـ   والتحـديا  ، واإلسـرائيلي  اإليرانـي  النـوويني  الربناجمني

 األوسط. الشرق منطقة عل  ذل  انعكاسا  ومدى اآلخر

Abstract:  

The Iranian nuclear challenge present a real threat to the regional 

security, especially under the enmity between Iran and Israel which 

putting them in a direct nuclear confrontation if Iran achieves to the 

establishment of a nuclear arsenal similar to the Israel one. Therefore 

this study treats the nature of the both nuclear programs Iranian 

&Israel, and the ambitions supposed by one to the other side, and the 

effects of that on the area of the Middle East . 
 

 : دمةــــمق

 القـوى  تزايـد  يف سـاهم   الـ   العوامـل  أهم أحد لزمنا مرور مع النووي الردعشكل 

 حظيـ   الـ   املكانـة  أن إال األسـلحة  هـذ   حتملها ال  اخلطور  رغم، العامل يف النووية

 ادراكهمـا  نتيجـة  طويال دام قوتني بني صراع حسم يف ساهم  البارد  احلرب خال  بها

 هـذ   كل جعل  البارد  باحلر نهاية ومع، األسلحة هذ  مبثل حرب يف الدخو  خلطور 

 إقليميــة روادع لظهــور حـاززا  العــاملي االسـتقرار  حقــ  الـذي  النــووي الـرادع  مــن املعطيـا  
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 القـوى  تعـدد  عن ناتج كبري زراغ من وتعاني، كبريا توترا تشهد ال  املناط  يف خاصة

 االقليم. يف أساسي دور عن تبحث أصبح  ال  االقليمية

 يف تـوتر  بـرر   أكـرب  منهـا  جتعل ال  الصفا  هذ  كل حتمل االوسط الشرق منطقة

 البــارد  احلــرب زــ   خــال  ظــاهر غــري نوويــا نشــاطا االخــرى هــي شــهد  وقــد، العــامل

ــووي الربنــامج) ــم (اإلســرائيلي الن ــة بعــد التطــورا  توالــ  ث ــارد  احلــرب نهاي ــدخو  الب  ب

ــة اىل اخــرى أطــرا  ــ  النوويــة الواجه ــران كــالعراق إســرائيل غــرار عل  أن يف تــرى وإي

 االسـتقرار  مـن  نـوع  وحتقي  األمنية منظومتها بنا  عل  قادر  ستجعلها النووية النشاطا 

 النـووي  الربنـامج  يعرزه الذي والتطور النجاح أن إال .نوويا متكازئة قوى بوجود االقليمي

 اإلقليميـة  االنظـار  وجـه  9191 عام السياسي النظام طبيعة يف تغري مع وترازقه، اإليراني

، اإليرانيـة  األمنيـة  السياسـة  يف األولويـا   أهـم  أحـد  أصـب   الـذي  الربنـامج  هلـذا  والدولية

 الربنـامج  خطـر  زوا  بعـد  املنطقـة  يف اإلسـرائيلي  للربنامج رادعا أخرى جهة من ويشكل

 التنـاز   وتزايـد  األوسط الشرق منطقة يف اجلديد  النووية الوضعية هذ  أمامو العراقي.

 .دراسة عل  املقا  هذا يركز عربية نووية مشاريع غياب ظل يف الطرزني بني

 علـ   انعكاساتهما ومدى اإلسرائيلي-اإليراني النوويني الربناجمني من كل طبيعة ما

 الوسط؟ الشرق منطقة

 :  حماور ثالث من انطالقا اإلشكالية حتليل املقا  هذا عرب حناو 

 واإلسرائيلي اإليراني النوويني الربناجمني يف قرا   -9

 االخر عل  طر  كل يطرحها ال  التحديا  -2

 الطرزني بني النووي التناز  ظل يف املنطقة مستقبل -3

 واإلسرائيلي اإليراني النوويني الربناجمني يف قرا  : األو  احملور

 عهـد  يف بـدأ   الـ   اإليرانية النووية للمسألة يكن مل: اإليراني النووي الربنامج - أ

 النوويــة واملشــاريع الــربامج بــاقي عــن والتميــز يةاخلصوصــ هــذ  كــل بهلــوي رضــا الشــا 

 تلـ   يف وإسرائيل األمريكية املتحد  الواليا  مع إيران عرزتها ال  زالعالقا ، العاملية

 اجلـد   هـذا  كـل  تثـر  ومل، النوويـة  إيـران  طموحـا   حـو   االنظار اليها جتذب مل الف  

 الدوليـــة واملنظمـــا  دو الـــ مـــن العديـــد وخمـــاو  تســـا ال  أثـــار والـــذي اليـــوم القـــائم
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، ودوازعـه  الربنـامج  هـذا  طبيعـة  حـو   السوا  حد عل  والعربية الغربية البحثية واملراكز

 مســـتوى علـــ  اجلـــذري والتحـــو ، 9191 عـــام إيـــران هتـــعرز الـــذي الـــتغري بعـــد خاصـــة

 عام بشكل الدو  بقية ومع جهة من وإسرائيل االمريكية املتحد  الواليا  مع عالقاتها

 النظام. هلذا ومعارض مريد بني مواقفها اوح تر ال 

 رازضـا  ومركزيـا  أساسـيا  طابعا أخذ  النظام هذا طبيعة مع املتعارضة املواقف هذ 

ــووي الربنــامج مســتوى علــ  والتقــدم التطــور مظــاهر لكــل  وتــري  وزاد ، اإليرانــي الن

 اســا السي لكــل الرازضــة اإليرانيــة الرمسيــة اخلطابــا  حــد  تزايــد مــع منــه التخــو 

 النـووي  الربنامج عر  التحو  هذا ومع، الغربي النمط عل  والقائمة إيران يف التحديثية

 :  ودوازعه طبيعته عربها نفهم عد  مراحل اإليراني

 عرزتهـا  الـ   التعـاون  لعالقـا   نظـرا : 0121 ثـور   قبـل  والنشـأ   التأسـي   مرحلة -

 يعتـرب  كـان  الذي بهلوي رضا دحمم الشا  ز   يف االمريكية املتحد  الواليا  مع إيران

 وتوقيـع  ازتكـا   إيـران  اسـتطاع  ، سـابقا  السـوزي   االحتـاد  ضـد  زيـه  املوثوق احلليف

 أســ  الــذي النــووي اجملــا  رأســها وعلــ  اجملــاال  مــن العديــد يف معهــا شــراكة عقــود

 النوويـة  القـوى  مصـا   يف ويضـعها  الدولـة  مكانـة  تعزيـز  يف سيساهم حلم حتقي  لبداية

 االمريكيـة  املتحـد   الواليـا   مع النووي للتعاون اتفاقا 9199 عام إيران وقع . الكربى

ــه ــنوا  91 مدتـ ــتطاع  سـ ــه مـــن اسـ ــد  التـــزود خاللـ ــا  بعـ ــوم مـــن كيلوغرامـ  اليورانيـ

 النوويــة. الشــرون يف املتخصصــة واخلــربا  املســاعدا  تــوزري جانــ  إىل هــذا، املخصــ 

 عـام  ميجـاوا   9 قدرتـه  حبثـي  مبفاعـل  إيـران  األمريكيـة  املتحـد   الواليـا   أمـد   كما

ــ  إىل،9199 ــا  جانــ ــرى االتفاقيــ ــة األخــ ــع املربمــ ــة دو  مــ ــا غربيــ ــا كفرنســ ، وأملانيــ

 كـل  طاقـة  بوشـهر  يف مفـاعلني  إلقامـة  األملانيـة  سـيمن   شـركة  مـع  االتفاق واستطاع 

9199 عام إنشا هما ومت، ميجاوا  9211 منهما
(1). 

 مــن يكــن مل: 9191 عــام اإليرانيــة ســالميةاإل الثــور  جنــاح مــع الربنــامج تطــورا  -

 حمـاوال   بعـد  خاصـة ، اإليرانـي  السياسـي  النظـام  يف التـام  التغيري هذا حيدث أن املتوقع

 للمجتمـع  تكوينـه  إعـاد   يف األوربيـة  الغربيـة  النمـاذ   إىل االمتثـا   حكمه ز   يف الشا 

 النمـوذ   لـذل   معـاك  و متاما مغاير منوذ  عن لتعلن بنظامه اإلطاحة زجا   اإليراني
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 خاصــة املعطيـا   مـن  الكــثري معـه  تغـري   النظــام طبيعـة  يف الـتغري  ومــع، جتسـيد   املـراد 

 ومـواقفهم  االيـرانيني  للقـاد   اجلديـد   زاللهجـة ، النـووي  الربنـامج  بتطورا  يتعل  ما كل

 تـام  توقيـف  إىل مباشـر   أدى ممـا ، بيـنهم  العالقا  توتر يف  ساهم وإسرائيل الغرب من

   .النووية املفاعال  لتطوير املربمة باالتفاقيا  يتعل  ما لكل لةوعرق

 خاصـة  النـووي  اجملا  يف تعاونها باستئنا  الغربية الدو  اقناع يف ايران بعدها زشل 

 إىل مباشـر   إيران بعدها انتقل ، بوشهر مفاعل استكما  رزضتا اللتني واسبانيا أملانيا

 اإليرانـي  الـرئي   قـام  الـ   األخري  هذ ، والصني كاألرجنتني أخرى دو  عل  االعتماد

 مبفاعــل إيــران امــداد علــ  االتفــاق ومت، 9112 عــام بزيارتهــا رازســنجاني أكــرب آنــذا 

 أقنعــ  األوربيــة الــدو  وبعــ  األمريكيــة املتحــد  الواليــا  أن إال، الثقيــل باملــا  يعمــل

 هـذا  متويـل  متابعة اجتا  يةاألمريك الفعل زرد  .(2)زعال ذل  ومت االتفاق بتوقيف الصني

 إقليمـي  لـدور  ترسـ   الـ   القـو   ملقومـا   إيـران  امـتال   مـن  التخـو   عن ناجتة املشروع

  .األمريكية املصاحل يعي 

 ازتكـا   والنـووي  العسـكري  اجملـا   يف روسـيا  ملقومـا   بإدراكهـا  ايران استطاع 

 ذلـ   علـ   روسـيا  ووازقـ  ، بوشهر النووي املفاعل الستكما  مش كة واتفاقا  عقود

 املتحــد  الواليــا  وبــني بينهــا قائمــا يــزا  ال الــذي التنــاز  طبيعــة االخــري  هــذ  إلدرا 

 روسـية  وعود  االمريكي التمدد ملواجهة زرصة هي ايران مساعد  زكان  األمريكية.

 عقــد توقيــع مــع جمراهــا تأخــذ وإيــران روســيا بــني التعــاون عالقــا  بــدأ  املنطقــة. إىل

 انتـا   درجـة  إىل باملفاعل للوصو  دوالر مليون 011 بقيمة النووي املفاعل إلكما  بينهما

 أن علـ  ، 2121 عـام  حبلـو   صـاحلة  النوويـة  الطاقـة  مـن  %90 حنـو  أي ميجاوا  9111

 تقـف  ومل .(3)الدولـة  يف متفرقـة  أحنـا   يف أخـرى  مفـاعال   بإنشا  التعاون استكما  يتم

 أخــــرى دو  مــــع باتفاقيــــا  أتبعتهــــا اوإمنــــ، زقــــط روســــيا عنــــد اإليرانيــــة احملــــاوال 

 علـ   للحصـو   إزريقيـا  وجنـوب ، الشمالية وكوريا اإلسالمية السوزيتية كاجلمهوريا 

 األطـرا   مـن  العديـد  اسـتقطاب  يف إيـران  جنحـ   وزعـال ، املتقدمة النووية التكنولوجيا

 .برناجمها لتطوير
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 سبتمرب 99 داثأح تعترب: 7110سبتمرب 00 أحداث بعد النووي الربنامج تطورا  -

 الطريــ  مبثابــة كانــ  حيــث، اإليرانــي النــووي الربنــامج تــاري  يف هامــة مرحلــة 2119

 خطـر  ألي للتصـدي  دولـي  بإمجـاع  حتظـ   لكـي  األمريكيـة  املتحد  للواليا  مهد الذي

 الدوليـة  والوكالـة  والصـني  روسيا إقناع الكثري  حماوالتها بعد خاصة، مصاحلها يهدد

ــة للطاقــة ــامج بتطــوير إليــران الســماح ر خبطــو النووي  الــدولي الــرز  أن إال، نــووي برن

، الربنـامج  هـذا  سـلمية  عـدم  علـ   تركـد  مقنعـة  مـربرا   أي وجـود  عدم عل  مبين كان

 حظــر معاهــد  احــ ام اطــار يف مــادام التكنولوجيــا هــذ  اكتســاب يف دولــة أي وأحقيــة

 وجـد  ، 2119 عـام  ريكـي األم األمـن  وخـرق  اجلديد  التهديدا  أمام النووي. االنتشار

 القـوى  هلـذ   التصـدي  من متكنها ال  واملربرا  املصوغا  األمريكية املتحد  الواليا 

 اســ اتيجيتها عــن األمريكــي القــومي األمــن وثيقــة يف بإعالنهــا ذلــ  وكــان، الناشــئة

 إثرهـا  علـ   وصـنف  ، واملنظما  الدو  بع  يف املمثل الدولي اإلرهاب حملاربة اجلديد 

  .املارقة الدو  قائمة ضمن وسوريا والعراق ايران

 يف متتـاليتني  حـربني  األخري  هذ  ودخو  األمريكية السياسة يف املهمة النقلة هذ  مع

 خاصـة  اإليرانـي  النووي الربنامج يطا  التهويل بدأ، (العراق، أزغانستان)األوسط الشرق

 وناتانز آرا  منطقة يف دتنيجدي نوويتني منشأتني بنا  يف إيران خطتها ال  اخلطو  بعد

 بسـعي  إنـذارا  كـان  وهـذا ، للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  مـن  رقابة دون اليورانيوم لتخصي 

 الدوليـة  الوكالـة  اكتشـا   مـع  ذلـ   وتـزامن  النوويـة.  األسلحة المتال  وطموحها ايران

 وجـود  علـ   تركـد  اإليرانيـة  البيئـة  من عينا  شكل يف مأخوذ  آثارا 2113 عام للطاقة

ــة ســتويا م ــوم لتخصــي  عالي ــة اليوراني ــواد مــع متطابق ــا  يف املســتخدمة امل  الســالح انت

 .(4)النووي

 أخـرى  ملنشـت   ببنائها املتتالية اإليرانية االع ازا  بدأ  الدولية التهديدا  هذ  أمام

 بعـ   مـن  اليورانيـوم  ختصـي   يف املسـاعد   املركـزي  الطـرد  معـدا   عل  حصوهلا وعن

 وبنــا ، الســودا  السـوق  يف النوويــة واألجهـز   املــواد يف لإلجتــار سـرية ال والشــبكة الـدو  

 مـا  البحـث  ألغـراض  جتـري   حبثـي  مفاعل لبنا  آرا  بلد  يف الثقيل املا  إلنتا  وحد 

 إىل سـع   الـ   الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  أولويـا   ضـمن  يوضـع  النـووي  الربنـامج  مـن  جعل
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 االنتهاكـا   طبيعـة  وحـدد   اإليرانيـة  النوويـة  الطاقـة  هيئـة  مـع  الضـمانا   اتفاقية توقيع

 احملطـا   كـل  بزيـار   الـدوليني  للمفتشـني  السـماح  إيران من الوكالة وطالب ، اإليرانية

 ســع  إيــران علــ  للضــغط األمريكيــة املتحــد  الواليــا  حمــاوال  وأمــام، عينــا  ألخــذ

 أنهـا  إلثبـا   كالـة الو مـع  إيران تعاون عن اإلعالن إىل اإلصالحية بر يته خامتي الرئي 

 الربنـامج  مـن  الـدولي  التخو  كل رغمو .(5)نووية أسلحة إلنتا  سرية برامج أي ختفي ال

 إصـرار  أن إال، الربنـامج  هـذا  توقيـف ل والدوليـة  اإلقليميـة  والضـغوطا  ، اإليراني النووي

، للحكــم احملــاز  التيــار تــولي مــع خاصــة قائمــا ظــل النوويــة اخلــرب  امــتال  ايــران

 كهـد   الربنـامج  هـذا  مـع  وتعامـل  وإسـرائيل  الغرب مع عالقاته اجتا  بتشدد  واملعرو 

 هـذ   ضـمن  عملـها  تطـوير  إيران واصل  حيث، اإليرانية الدزاعية املنظومة لبنا  أساسي

 الـــرئي  أعلـــن التطـــورا  هـــذ  أمـــامو، جنـــاد أمحـــدي الـــرئي  عهـــد يف التكنولوجيــا 

 جتعلــها الــ  اخلطــوا  بعــ  اختــذ  إيـران  أن علــ  2119 عــام جنــاد أمحــدي االيرانـي 

 طــرد جهــاز 991 تركيــ  يف حققتــه الــذي النجــاح باســتعراض وذلــ ، نوويــا مكتفيــة

 القـــاد  يستعرضـــها الـــ  احلقـــائ  هـــذ  وتبقـــ  زعليـــا. اليورانيـــوم وختصـــي  مركـــزي

 خــال  علــ  الربنــامج هــذا عرزــه الــذي التســارع ظــل يف للتصــدي  قابلــة غــري االيــرانيني

 مسـريتها  تطلبـ   والـ   (6)الشمالية وكوريا واهلند كباكستان املعروزة يةالنوو الربامج

ــة ــة زــ ا  النووي ــة زمني ــ  اىل هــذا طويل ــة واخلــرب  التقــدم جان ــوارد العلمي  املوجــود  وامل

 ال سانة. هذ  بنا  الستكما 

 مـن  السـنوا   هـذ   كـل  خـال   والرباغماتيـة  االيديولوجيـة  بتعامالتها إيران استطاع 

 بعــد املنطقــة عرزتــه زمــا، زرصــة لنفســها تقتــنص أن النــووي الربناجمهــ الدوليــة ةاملتابعــ

 تطــورا  مــع خاصــة هــام دور أدا  مــن إيــران مكــن حتــوال  مــن العربــي الربيــع ثــورا 

 ايران من كل جعل سريعا دوليا تدخال تطلب  ال  .2193 عام السورية األزمة وتصاعد

، األمريكيـة  املتحـد   الواليـا   مقابـل  الزمـة ا حلـل  االساسـية  األطـرا   أهم أحد وروسيا

 هـذ   خـال   مـن  إال تعاونيـا  طابعـا  إيـران  مـع  عالقاتهـا  تعـر   مل لطاملـا  الـ   األخري  هذ 

 بهـذ   والوصـو  ، النوويـة  التقنيـة  امـتال   يف ايـران  طموحا  نفي جي  ال هذا مع األزمة.

 واحملطــا  املنشــت  يف هــذا مســتظهرين دوليــة وأخــرى اقليميــة أطــرا  ملنازســة االخــري 
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 إيــران مضــي علــ  تركــد والــ  واقعيــا املوجــود  العســكرية واملواقــع البحــث ومراكــز

 : (7)وهي ثانوية وأخرى رئيسية مواقع إىل تنقسم وال ، الطموح هذا لتحقي 

 ومواقـع  نوويـة  ومفـاعال   أحبـاث  مراكـز  بني املواقع هذ  تتنوع: الرئيسية املواقع (9

 يف كـبري   مسـاحا   امتـداد  علـ   منتشـر   وهـي ، اليورانيوم جمومنا اليورانيوم لتخصي 

 : منها نذكر الدولة

ــووي بوشــهر جممــع - ــف عــن الكــالم يكــاد ال: الن ــووي املل  وســلط إال يــذكر الن

 إنشــائها إىل إيــران ســع  الــ  األوىل احملطــا  مــن وهــو، اجملمــع هــذا علــ  معــه الضــو 

 الشــرقي الســاحل علــ  ويقــع، 9199 عــام الشــا  عهــد يف وأوربيــة أمريكيــة مبسـاعدا  

 متـ   حيـث  وصـينية  روسـية  مبساعدا  املفاعل هذا عل  العمل استكمل العربي للخليج

 .2191 عام روسيا يف مصنع بوقود النووية الطاقة حمطا  أوىل تعبئة

 جلامعـة  تـابع  حبثـي  مركـز  عـن  عبـار   هـو : النـووي  التكنولوجي أصفهان جممع -

 كـبريا  عـددا  الحتوائـه  نظـرا  االيراني النووي للربنامج األساسية القاعد  ويعترب أصفهان

 لبنائـه  زرنسـا  مـع  املربم باالتفاق كان  عليه العمل بدايا  واإلنتا . البحوث مراكز من

 .نوويني مفاعلني حيوي 9111 عام صينية مبساعد  ازتتاحه ومت، 9199 عام

 تـوزر  الـ   لميةالع املصادر من املركز هذا يعترب: النووية للبحوث طهران مركز -

   .النووي اجملا  يف الالزمة واملعرزة اخلرب 

 أصـفهان  مـنطق   بـني  تقـع  إيران يف الكربى النووية املواقع من هي: نطنز حمطة -

 األرض حتـ   موجـود  والثـاني  األرض زـوق  يعمـل  االو  قسمني احملطة وحتوي، وكاشان

 مـن  إلك ونيـة  وسـا  زري بعـد   هلجومـا   احملطـة  وتعرضـ  ، 2119 عام زيها العمل بدأ

 .2191 عام خاصة وختريبها عملها لتوقيف وإسرائيل األمريكية املتحد  الواليا  طر 

 حبثـي  مفاعل عل  حتتوي طهران اإليرانية العاصمة غرب يف تتواجد: آرا  منشأ  -

 وهـو  ثـانوي  كمنـتج  البلوتونيوم إنتا  عل  وتعمل، واط ميغا 11 بقدر  الثقيل باملا  يعمل

 .(8)للطاقة الدولية الوكالة ابةلرق خاضع

 . اليورانيوم خاما  تعدين زيه ويتم، إيران جنوب يف يقع: غشني منجم -
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، يـزد  حمازظـة  يف يقـع  إيـران  يف اليورانيـوم  مصـادر  أكـرب  من يعترب: صفند منجم -

 سنويا. اليورانيوم من طنا 91 حوالي لليوارانيوم اإلنتاجية قدرته وتبلغ

 : التالية النقاط عرب الثانوية املواقع هذ  أهم إحصا  ميكن: الثانوية املواقع (2

 مبنطقة تقع، 2111 عام امتالكها عل  إيران تأكيد جا ، النووية زوردو منشأ  -

  . %21 نسبة إىل اليورانيوم ختصي  زيها يتم طهران جنوب جبلية

 املركزي. الطرد أجهز  الختبار وتستخدم طهران يف الواقعة، علي آب منشأ  -

 لســيطر  وخاضــع قــزوين حبــر مــن بــالقرب يقــع، (كاززــان)كاليــه عــاليمم موقــع -

 اإليراني. الثوري احلرس

  حبثـــي نـــووي مفاعـــل حيـــوي والـــذي، النوويـــة الطاقـــة لبحـــوث بونـــاب مركـــز -

 الصنع. روسي

 الدزاع. لوزار  التابع الدزاعية االحباث مركز -

 .ذريال البحث لتطوير يستخدم والذي، اليورانيوم إلشباع بابو  مركز -

ــة املواقــع هــذ  جانــ  إىل ــران دعمــ  املتنوعــة النووي ــة قــدراتها اي ــ  بتطــوير النووي  عل

ــث، األســلحة مســتوى ــ  عملــ  حي ــا عل  اطــالق جتــارب وإجــرا  عنهــا واإلعــالن إنتاجه

 3911 إىل مـداها  يصـل  الـ   1 وشـهاب  2111 عـام  عنهـا  أعلنـ   ال  شهاب كصواري 

 يف اإليراني اخلطاب تشدد ومع، (9)لوم كي 9111 إىل يصل مداها 9وشهاب كيلوم 

 ومتلــ  نوويــة دولــة إيـران  أن علــ  املــرا  مـن  العديــد يف أكــد الـذي  جنــاد أمحــدي عهـد 

 تصـل  أن املمكـن  النـووي  التطـور  خمـاو   من هذا زاد اليورانيوم لتخصي  هائلة قدرا 

 املمكـن  نمـ  والـذي  اإلسـرائيلي  النـووي  الربنامج مواجهة يف مباشر  يضعها والذي، إليه

 عنيفة. نووية مواجهة اىل يردي أن

 بامتالكهـا  الـردع  الس اتيجية إسرائيل تبين رغم: اإلسرائيلي النووي الربنامج - ب

، اآلن حلـد  يرازقهـا  ظل النووي برناجمها يكتنف الذي الغموض أن إال، النووي للسالح

 العسـكرية  القـدرا   حبجـم  املـرا   مـن  الكـثري  يف اإلسـرائيليني  القـاد   تصـرحيا   ومع
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 اآلن وحلـد ، ذلـ   علـ   اإلمربيقيـة  اإلثباتـا   مـن  الكثري ترازقه مل ذل  أن إال، والنووية

 العديد . حروبها يف عسكرية كأدا  النووي سالحها إسرائيل تستعمل مل

 ذلــ  ومــع، بــه احمليطــة الســرية بســب  صــع  اإلســرائيلي الربنــامج عــن احلــديث إن

 وجـــل الربنــامج  هـــذا حقيقــة  لفهـــم ترســ   الـــ  الشــواهد  بعـــ  إىل االســتناد  ميكــن 

 :  تطور  مراحل لفهم التالية النقاط عل  االرتكاز جي  الربنامج هذا ولدراسة تطوراته.

 اإلسرائيلي النووي للربنامج األوىل البدايا  تعود: الربنامج لبنا  الداعمة األطرا  (0

 الســالح تال امــ بضــرور  جوريــون بــن ديفيــد الــوزرا  رئــي  تأكيــد مــع 9110 عــام إىل

ــار النــووي ــن حيــث، اســ اتيجي كخي ــة انشــا  عــن 9192 عــام أعل ــة الطاقــة جلن  الذري

 خاصـة  (10)الـدزاع  وزار  إشـرا   حت  وجعلها العسكرية املرسسة داخل من اإلسرائيلية

 اجلديـد   التقنيـة  هـذ   علـ   احلصـو   ومبجـرد ، منازسـني  مـن  خاليـة  كانـ   املنطقة وأن

 كــأيو واهلجوميــة. الدزاعيــة منظومتهــا بنــا  يف و خطــ أو  خطــ  قــد إســرائيل تكــون

 املسـتوى  هـذا  إىل لتصـل  مبفردهـا  تعمـل  مل اسـرائيل  زـان ، اإلجنـاز  طور يف نووي برنامج

ــووي التطــور مــن ــوال الن ــ  املســاعدا  ل ــا ال ــة االطــرا  مــن تلقته ــ  املالكــة الدولي  لتل

 زعـاال  دورا كـبري   ةبدرج االمريكية املتحد  والواليا  زرنسا من لكل وكان، اخلرب 

 .ال سانة هذ  لبنا  الالزمة واإلمكانيا  اخلرب  نقل يف

 بدايـــة مـــع النوويـــة التكنولوجيـــا يف الفرنســـية اإلســـرائيلية التعـــاون عالقـــا  بـــدأ 

 النـووي  املشـروع  بنـا   يف سـاهم   ال  األوىل الدو  من زرنسا تعترب حيث، اخلمسينيا 

 االمكانيـا   أو بـاخلرب   سـوا   لـه  املمولني األعضا  أهم أحد وهي، وتطوير  اإلسرائيلي

 بعــ  متلــ  إســرائيل كانــ  حيــث، الطــرزني بــني املقايضــة مبــدأ علــ  بنــا  الضــرورية

 طريـ   عـن  إال امتالكهـا  زرنسـا  تسـتطع  مل والـ   الكومبيـوتر  جمـا   يف االكتشازا 

 99 يف فــاقات بتوقيــع الطــرزني بــني التعــاون ذلــ  وانعكــ ، النوويــة خبربتهــا مقايضــتها

 يف دميونـة  يف إلسـرائيل  زرنسا طر  من نووي مفاعل ببنا  يقضي والذي 9199 سبتمرب

 .(11)النق  صحرا 

 كتابهمـا  يف ) Pringle and Singleman) املـن ڤوسـن   ڤبـرين  الباحثـان  يركـد 

 القنبلــة علــ  احلصــو  إســرائيل حمــاوال  علــ  ) Nuclear Barons) الــذر  بارونــا 
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 9199 عـام  مـن  الفرنسية الذرية للوكالة رئيسا كان الذي برين سوازرن قام وقد الذرية

 ملثـل  الفعلـي  اإلنتـا   كيفيـة  حـو   الالزمـة  بالوثائ  وإمدادها إسرائيل بإعانة 9191 حت 

 أجـل  مـن  زرنسـا  إىل ترسـل  كان  ال  والبعثا  الوزود جان  إىل هذا (12)األسلحة هذ 

   .اخلرب  إكسابها

 واحلاضـــر املاضـــي الشـــري  األمريكيـــة املتحـــد  واليـــا ال تعتـــرب زرنســـا جانـــ  إىل

 علــ  تســتند أن إســرائيل اســتطاع  حيــث، عنــه االســتغنا  ميكــن ال الــذي واملســتقبلي

 اجملـا   يف تضـاه   ال االمريكية اخلرب  وأن خاصة النووية منظومتها بنا  يف قوي طر 

ــووي  عـــن مريكـــياأل الســـكو  يف أوال االســـرائيلي االمريكـــي التعـــاون يظهـــرو النـ

 معاهـد   علـ   التوقيـع  اسـرائيل  قبـو   وعـدم ، النووية نشاطاتها يف اإلسرائيلية التجاوزا 

 علـ   تفتـي   بعمليـا   يقـوم  أن دولـي  طـر   ألي تسـم   ال لكـي  النوويـة  االسـلحة  انتشار

 املفاعـل  إلنشـا   والتقنيـة  املالية املساعدا  تقديم جان  إىل هذا النووية. منشتتها مستوى

 معهــد جيريهــا كــان الــ  النوويــة األحبــاث يف وشــارك ، (ســوري  ناحــا ) يف النــووي

ــان ــع وايزم ــام م ــل القي ــد مشــاريع بتموي ــدري  املعه  املنشــت  يف اإلســرائيليني اخلــربا  وت

 تشـري و .(13)النوويـة  مفاعالتهـا  إلدار  االوليـة  النوويـة  بـاملواد  وإمـدادها  االمريكية النووية

 شـــرعية غـــري بطريقـــة النوويـــة املـــواد بعـــ  ريـــ ته عـــن التقـــارير مـــن العديـــد كـــذل 

 املوجـود   االمريكيـة  بالشـركا   اخلـا   االسـلحة  إلنتـا   الصـاحل  املشـبع  كاليورانيوم

 التـزام  رغمزـ  النوويـة.  والتجهيـزا   للمـواد  تعاونيـة  شـركا   وهـي ، بنسـلفانيا  يف بـأبوللو 

 اسـرائيل  مـع  أنهـا  إال علنـا  النـووي  االنتشـار  عـدم  بسياسـا   االمريكيـة  املتحد  الواليا 

 دون االسـرائيلية  النوويـة  ال سـانة  لبنا  وسهل  الطري  مهد  املنطقة يف الرئي  حليفها

 اىل .(14)العـامل  يف نوويـة  قـو   سـادس  منهـا  جعلـ   ومسـاعدا   تسـهيال   ومـع  عراقيل أي

 اإلســرائيلية النوويــة ال ســانة بنــا  يف املســاهمة األساســية واألطــرا  االتفاقيــا  جانــ 

 يركـد  ومـا ، ازريقيـا  كجنـوب  أخـرى  دو  علـ   االعتمـاد  إىل أيضـا  األخـري   هذ  أ جل

 بـني  املشـ    النـووي  االختبـاري  الـتفجري  هـو  اجملـا   هـذا  يف بينهما القوية العالقا  عل 

 .(15)األمريكي الصناعي القمر رصد  ما حس  9191 عام ازريقيا وجنوب اسرائيل
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 عل  تركد ال  االخرى الشواهد من: النووية العلمية البحثية واملراكز املنشت  -7

 تشــكل الــ  االساســية املنشــت  هــو اإلســرائيلية النوويــة ال ســانة وبنــا  تطــور مراحــل

 مراكـز  جانـ   إىل، النوويـة  القنبلـة  وصـناعة  النوويـة  املفـاعال   لبنـا   األساسية القاعد 

 بـني  ومـن  اجلانـ   هـذا  يف واخلـربا   العلميـة  املعرزة توزر ال  العلمية واملرسسا  البحث

 :  (16)نذكر العلمية واملراكز املنشت  هذ  أهم

 يف، اإلسـرائيلي  النـووي  الربنـامج  يف واملعروزـة  املهمة املواقع أكثر: دميونا منشأ  -

 ويف 9192 عـام  بنائـه  وأكمـل ، الشـمالي  بالنق  املفاعل هذا انشا  قرر 9199 أكتوبر

 للمفــاعال  مماثــل بتصــميم املفاعــل موصــم زرنســية مبســاعد  تشــغيله مت 9191 عــام

  .كارولينا والية يف املوجود  االمريكية

 وجتميـع  تفكيـ   زيـه  يـتم  كلـم  31 حـوالي  حيفـا  عن يبعد الذي، يوديفا  موقع -

 االسلحة.

 التكتيكية. النووية االسلحة ختزين املوقع هذا يف يتم، عيلبون موقع -

  .لنوويةا 2ارحيا صواري  تصنيع زيه يتم، يعقوب بري موقع -

 منظومـة  لبنـا   أساسـا  تشـكل  الـ   املواقـع  اهـم  مـن  يعتـرب ، زكريـا  كفار موقع -

  .األرض حت  حتصينا مخسني من يتكون، اإلسرائيلية الردع

 ختــدم الــ  العلميــة األقســام مــن العديــد املعهــد هــذا يف يتواجــد، وايزمــان معهــد -

 النظائر. وقسم الفيزيا  كقسم النووي النشاط

 واخلصــائص األســ  مبثابــة تعتــرب والــ  الربنــاجمني كــال حيويهــا الــ  املعطيــا 

، التقنيــة هــذ  إىل الوصــو  مــن الطــرزني متكــن النــووي الســالح علــ  للحصــو  التقنيــة

ــة والوســائط الركــائز هــذ  بوجــودو ــة اىل اضــازة النووي ــاعال  مجل ــني التف  العناصــر ب

 يضـع  ممـا ، األساسـي  اهلـد   إىل للوصـو   نتائج أزضل حتقي  بضمان كفيلة األساسية

 ستكون نووية مبواجهة ينذر إيراني نووي سالح مقابل إسرائيلي نووي سالح أما املنطقة

 كارثية. نتائجها
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 احملور الثاني: التحديا  ال  يطرحها كل طر  عل  اآلخر

 األسـلحة  المـتال   إيـران  دوازـع  أن يف يرى االس اتيجية بالشرون املهتمني من الكثري

 إيــران طمــوح أن يثبــ  الواقــع لكــن، النوويــة اإلســرائيلية القــو  ملوازنــة ةموجهــ النوويــة

 النوويـــة  األطـــرا   مـــن  العديـــد  جبانـــ   وجودهـــا  عـــن  نـــاتج  القـــدرا   هـــذ   المـــتال 

 الــدخو  يف اإليرانيــة الرغبــة هــذ  غــذى مــا روســياو كازخســتان، اهلنــد، كباكســتان

 الدزاعيـة  قـدراتها  عزيـز وت، جهـة  مـن  مكانتهـا  علـ   للحفـاظ  النـووي  التجمـع  هـذا  ضمن

 إلســرائيل بالنســبة األمــر نفــ  أخــرى. جهــة مــن مســتقبلي تهديــد اي ضــد واهلجوميــة

 وقـدراتها  مكانتهـا  بنـا   يف الرغبـة  لـديها  ولـد  هلـا  رازضـة  بيئة يف شرعي الغري زوجودها

 يف النـووي  وإسـرائيل  إيـران  مـن  كـل  طمـوح  زـان  لـذل  ، مواجهـة  أي لتجنـ   العسكرية

  .بينهما البارد الصراع أجج املنطقة يف آخر وينو طر  غياب ظل

 الـ   التطـورا   مـن  مجلـة  سـابقا  عرضـنا  كمـا  اإليرانـي  النووي الربنامج تطوير راز 

، العراقيـل  نفـ   يل  مل الذي اإلسرائيلي النووي الربنامج عك  عل  إعاقته إىل تسع 

 ترســانتها بنــا  يف ةاملواصـل  أهميــة تـدر   جعلتهــا إيـران  تواجههــا الـ   زالتهديــدا  لـذل  

 التطـورا   هـذ   أمـام  .الـرد  لوسـائل  وامتالكها القتالية جاهزيتها رزع إىل إضازة النووية

 :  يف نلخصها إسرائيل أمام التحديا  من مجلة يطرح نووية ملنظومة إيران زامتال 

 الســالح امتالكهــا بإمكانيــة املنطقــة يف إلســرائيل الوحيــد املنــاز  إيــران تعتــرب -

 للحفاظ تعمل زإنها، النووي برناجمها تطوير ومبواصلة العراقي اخلطر زوا  دبع النووي

 باملقابـل  إيران سعي زان النووي خبيارها حتتف  إسرائيل ومادام  اإلقليمي التوازن عل 

ــة ــ  سيضــغط قــدراتها ملوازن ــا إســرائيل عل ــي إم ــة أســلحتها عــن للتخل  غــري وهــذا)النووي

 أو، الشــامل الــدمار اســلحة أنــواع كــل مــن نطقــةامل إخــال  برنــامج يف واملضــي (ممكــن

 الشامل. الدمار اسلحة انتشار منع معاهد  إىل واالنضمام الدخو  عل  اجبارها

، اإلســـرائيلي العمـــ  إىل مـــداها يصـــل والـــ  الباليســـتية األســـلحة إيـــران تطـــوير -

  وسر محـل  يف تساهم املدى وبعيد  ومتوسطة قصري  صواري  من لديها املوجود زالتنوع

 مبنظومــة نفســها حتمــي اليــوم زــإيران، املناســ  اهلــد  بتحديــد ايصــاهلا ميكــن نوويــة

 كالصـواري   العـامل  يف األحـدث  تعتـرب  أسـلحة  علـ   زيها ترتكز برية متنوعة عسكرية
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 روسـية  وأخـرى  حمليـة  طـائرا   مـن  مكونـة  جويـة  بقـو   أجوائها وحتمي، للدروع املضاد 

 مضـاد   وصـواري   متطـور   حبريـة  أجهـز   متتلـ   زهـي  البحريـة  للقو  بالنسبة أما، الصنع

 وقــد متطــور . الك ونيــة وبأنظمــة روســي وأخــر حملــي صــنع ذا  هائلــة بأعــداد للســفن

 هجـوم  اي علـ   تـرد  سـو   بأنهـا  قادتهـا  لسـان  علـ   املـرا   مـن  العديـد  يف ايـران  اكد 

 إىل 9311 نم مدا  يبلغ الذي 3 شهاب والصاروخ املدى بعيد  صواري  بإطالق اسرائيلي

ــو 9911 ــ  كليـ ــيكون مـ ــن سـ ــني مـ ــواري  بـ ــتعملة الصـ ــو املسـ ــن وهـ ــنع مـ ــا صـ  كوريـ

 .(17)الشمالية

ــردع - ــرب الـ ــوكال  عـ ــد، الـ ــرايف زالبعـ ــ  اجلغـ ــيا دورا لعـ ــيم يف أساسـ ــران تنظـ  إيـ

 زرصـة  هلـا  سـيتي   ممـا ، هلـا  اجملـاور   دوليـة ال وغـري  الدوليـة  الفواعـل  بعـ   مـع  لعالقاتها

 إسـرائيل  اىل اهلجر  توقف إىل يقود ما إسرائيل مع مواجهة هنا  كان  حا  يف النجاح

 .(18)خارجها اهلجر  زياد  مقابل

ــران وصــو  - ــدو  وبــني بينهــا جنيــف اتفــاق عقــد اىل إي  21 يف املنعقــد الكــربى ال

 الوكالـة  ورقابـة  اشرا  حت  سلمية ألغراض نووي بربنامج االحتفاظ إىل 2193 زيفري

 القـــرار ســـاند  لطاملـــا الـــ  إلســـرائيل حتـــدي ربأكـــ يشـــكل الذريـــة للطاقـــة الدوليــة 

 سابقا. العراق مع زعل  مثلما الطموح هذا ملواجهة العسكري

ــاح يشــــكل - ــلة يف إيــــران جنــ ــا تطــــوير مواصــ ــم النــــووي برناجمهــ ــا  رغــ  العقوبــ

 وإسـرائيل  األمريكيـة  املتحـد   الواليـا   طـر   مـن  سـنة  92 طيلـة  اخلارجيـة  والتهديدا 

 التقنيـة  هذ  عل  العربية اإلقليمية القوى بع  حلصو  حاززاو، إلسرائيل حقيقا حتديا

 تنـذر  بدايـة  إال هي ما اخلليج دو  وبع  كاألردن الدو  بع  اختذتها ال  واخلطوا 

 املنطقة. يف تسلحي بسباق

ــه مــن ــامج يشــكل جهت ــن غــري اإلســرائيلي النــووي الربن  يعرزهــا الــ  والتطــورا  معل

 قدميـة  وخـربا   نـووي  لربنـامج  إسـرائيل  زـامتال   إيـران  امأم حتديا هلا التسليحي اجملا 

 هــذ  حتــر  دون حيــو  ممــا إليــران قويــا منازســا منهــا جيعــل اجملــا  هــذا يف ومتطــور 

 اخـرى  حتديا  جان  اىل هذا وهيمنتها نفوذها زرض حملاولة املنطقة يف بسهولة األخري 

 : منها نذكر
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 اجلمهوريـا   وبعـ   ك كيـا  طقـة املن يف املـرثر   القـوى  بـبع   إسرائيل عالقا  -

ــا القريبــة اإلســالمية ــران مــن جغرازي  اطــار يف تــدخل هــذ  عالقاتهــا زشــبكة، قــوي إي

 املباشر. االشتبا  حا  يف املواجهة أجل من مناط  عن البحث اس اتيجية

 علـ   قـادر   وجويـة  وحبريـة  بريـة  متنوعـة  عسـكرية  منظومـة  إسرائيل ايضا متتل  -

 السـالح  ويعتـرب ، النووية اإليصا  وصائل ثالثية تطوير من امكنه مما خصم أي مواجهة

ــه مــن عرزــ  والــ  (19)املنطقــة يف األســلحة أقــوى مــن اإلســرائيلي اجلــوي  مســري  خالل

 ضـربة  توجيـه  يف اإلسـرائيلي  املطلـ   حتق  ما اذا خاصة إليران ندا جتعلها هائلة تطورية

 .عسكرية

 العالقـا   ومجـود ، وإسـرائيل  إيـران  مـن  كـل  عالقـا   تعرزـه  الـذي  العـدا   هـذا  أمام

 حـرب  أجـوا   تعـي   األوسـط  الشـرق  منطقـة  أصبح  اإلعالمية احلرب جان  إىل بينهما

 األساسـي  حمركهـا  ساخنة حرب إىل تتحو  أن ممكن حلظة أي يف الطرزني بني بارد 

  .نووي سالحال

  احملور الثالث: مستقبل املنطقة يف ظل التناز  النووي بني الطرزني

ــ ــر أحــد وانتشــار  النــووي الســالح ربيعت ــة التهديــدا  أكث  منطقــة تواجــه الــ  األمني

 شــعوبها يبيــد ســو  مفــاج  إشــعاعي تســرب أو نوويــة مواجهــة زــأي، األوســط الشــرق

 كانــ  لــو حتــ  للمنطقــة تهديــدا يشــكل النوويــة املنشــت  هــذ  كــل ووجــود، ككــل

 يف اخــتالال  مــن النــووي التســلحي التفــوق هـذا  ســرياز  مــا إىل إضــازة ســلمية ألغـراض 

 زيهـا  مبـا  املنطقـة  دو  وإخضـاع  سياسـية  ومسـاوما   للشـروط  زرض ومن، القوى ميزان

ــة ــزان هلــذا العربي ــد املي ــران ســعيز .(20)اجلدي ــة إي ــا لتطــوير الســنوا  هــذ  طيل  برناجمه

 املنظومـة  يف املـتغري  هـذا  مكانـة  علـ   قاطع دليل إال هو ما الدولية الضغوط رغم النووي

 والــدولي  حاليــا  اإلقليمــي  دورهــا تعزيــز  يف الفعالــة  ملســاهمته منهــا  وإدراكــا ، ةاألمنيــ

ــة املواجهــة ملخــاطر مــدركتان وإســرائيل زــإيران، مســتقبال  الــ  واالنعكاســا  النووي

 املســتبعد مــن يبقــ  لــذل ، مباشــر  حــرب يف التقنيــة هلــذ  اســتعماهلما جــرا  ســتطاهلما

 حاليا. اخليار هذا إىل اللجو 



 أ/ عبـلة مزوزي    وانعكاساتها على منطقة الشرق األوسط طموحات إيران وإسرائيل النووية
 

 

 7102جانفي  – العدد العاشرـــــــــــــــــ     جملة الباحث للدراسات األكادميية

416 

 يف الـ   والدوليـة  اإلقليميـة  التحـوال   رهينـة  املعطيـا   هـذ   كـل  تبق  هذا مع لكن

ــان مــن كــثري ــا تفــرز األحي ــا خــال  زمــن، ومفاجــأ مغــايرا واقعــا لن  حجــم علــ  اطالعن

 حيــاو  الطــرزني بــني العــدا  حــد  تزايــد مــع واإلســرائيلية اإليرانيــة النــوويتني املنظــومتني

 وإدخـا   املواجهـة  طـرق  بتنويـع  املنطقـة  يف مهيمنـة  أدوار لعـ   عـن  اآلخـر  ثـين  طـر   كل

 عالقا  جيمع الذي التارخيي العم  رغمو، املنطقة يف الصراع معادلة يف عديد  أطرا 

 الوصـو   مـن  إيـران  متنـع  أن إسـرائيل  تسـتطع  مل األمريكيـة  املتحـد   بالواليـا   إسرائيل

 ختفــي  جــرا ا إ مقابــل املفروضــة العقوبــا  وختفيــف املتحــد  الواليــا  مــع اتفــاق إىل

 لنـا  تظهـر   الـذي  الظاهر ورغم، ومصاحلها يتواز  مبا النووي برناجمها يف التقدم نس 

 تكـون  قـد  إيرانـي -أمريكـي  تقـارب  مرشرا  خباياها يف حتمل أنها إال االتفاقيا  هذ 

  علـــــ  إيرانيـــــا مكســـــبا ويعتـــــرب، اإلقليمـــــي القـــــوى ميـــــزان علـــــ  انعكاســـــا  لـــــه

 إسرائيل. حساب

ــ  هــذا مــع ــة وهــاج  احتمــا  يبق ــة املواجه ــة النووي ــا اإلســرائيلية اإليراني  وان، قائم

، األكــرب املتضــرر العربيــة الــدو  ســتكون الطــرزني بــني عســكرية مواجهــة أي حــدث 

، قائمــة حــرب ألي هــدزا يضــعها الــذي اجلغــرايف القــرب حبكــم اخللــيج دو  خاصــة

 هاجســا تعــد الصــاروخية أســلحتها الختبــار إيــران بهــا تقــوم الــ  العســكرية زاملنــاورا 

 جانــ  إىل هــذا، هرمــز مضــي  بغلــ  اإليرانيــة التهديــدا  تزايــد مــع الــدو  هلتــه حقيقيــا

 إليـران  موجهـة  عسكرية ضربة أي أن املركد زمن املنطقة. يف وكالئها عل  اعتمادها

 مــداها يكــون ســو  شــاملة أو حمــدود  كونهــا عــن النظــر وبغــ ، حجمهــا كــان أيــا

 حبـر  مـن  سـتمتد  حيث األوسط للشرق اجليوإس اتيجية الرقعة اجتاها  كل يف موزعا

 البحريـة  القـوا   تواجـد  حبكـم  املتوسـط  البحـر  إىل ثـم  ومـن ، العربي اخلليج إىل العرب

 .(21)املناط  هذ  يف األمريكية

 وان حتـ   اساسـيا  مكونـا  الطـرزني  بـني  املعادلـة  يف النووي العنصر وجود اذا يشكل

 ال وايــران اسـرائيل  مــن زكـل ، االخــر حسـاب  علــ  ر لطـ  خاصــية هـو  االمــتال  كـان 

 االس اتيجي والعم  االيراني الدميغرايف بالثقل طرزها من اسرائيل لوعي املهامجة تريد
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ــرد تنفــذ الن هلــا املرهــل  إســرائيل ضــرب يف تفكــر ال ايــران جهتهــا ومــن، االنتقــامي ال

 .(22)استعماله وامكانية النووي سالحها بسب 

 إىل الطــرزني كــال وصــو  وإمكانيــة، النــووي التنــاز  هــذا وقــ ال نفــ  يف يطــرح

 للمخــاو  احتكــارا إلســرائيل مــوازي املنطقــة يف نــووي كطــر  بــإيران والقبــو  اتفــاق

 مـن  خاصـة ، مسـتقبال  املنطقـة  يف انتشـار  أي منـع  مقابـل  االطرا  هذ  طر  من االمنية

، اإلقليمـي  لألمـن  تهديد أي من املنطقة سترمن االطرا  هته كون العربية الدو  طر 

  األخرى. األدوار حساب عل  العربي للدور وحتجيم تقليص انه حني يف

 هلـا  املرازقـة  والـتغريا   اإلقليميـة  الوقـائع  طبيعـة  تـدر   باتـ   إيـران  أن جانـ   إىل هذا

 الواليـا   مـع  تصـاحليا  موقفـا  تبنـ   الـذي  احلـالي  للنظـام  وابقائهـا  خياراتهـا  قيمة وتدر 

 زـر   إجيـاد  علـ   ويسـاعدها ، عليهـا  الضـغط  ختفيف من سيمكن يكيةاالمر املتحد 

 يف والـــدخو  وضـــعيتها لتســـوية اإلقليميـــة القضــايا  علـــ  باتكاهلـــا طموحاتهـــا لتحقيــ  

 إسـرائيل.  حسـاب  علـ   إيرانيـا  مكسـبا  يعـد  ذاتـه  حد يف وهذا قوي كطر  مفاوضا 

 والـدو   ايـران  بـني  زانلـو  اتفـاق  يـأتي  وضـعناها  الـ   السيناريوها  وعرب السياق هذا يف

 انعقـد  الـذي  (بريطانيـا ، زرنسـا ، األمريكيـة  املتحـد   الواليـا  ، وروسـيا  الصـني  )الس 

 التطـرق  مت الـ   الطروحـا   بعـ   علـ   ليركـد  2199 ازريل 2 غاية اىل مارس 29 منذ

 زـرض  خـال   مـن  العقبـا   علـ   التغلـ   من ايران متكن  حيث، الساب  احملور يف اليها

 وامكانيـة  بسـلمية  دولـي  بـاع ا   املفاوضـا   انهـا   مـن  مكنها قوي كمفاوض نفسها

 سـيجعل  ممـا  عنهـا  العقوبـا   رزع الوق  نف  يف استطاع  كما، للربنامج استكماهلا

 واالبتعــاد ، قــوي  بشــكل  نفســها  فــرض ل مســتقبال  دور  يلعــ   االقتصــادي  العامــل  مــن

 حماولتهـا  علـ   دليـل  اال هو ما السياسية الساحة يف املباشر التواجد عن احلالي االيراني

 واالقليميـة  الدوليـة  القوى بقية انشغا  الستغال  منها جاد  حماولة يف عنها االنظار ابعاد

ــا  يف ــرق ازمـ ــط الشـ ــابها االوسـ ــ  واكسـ ــتعاد  الوقـ ــا السـ ــادية قوتهـ ــ  االقتصـ  وترتيـ

  .عالقاتها
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 :امتةــخ

ــة الوضــعية إبــراز املقــا  هــذا حــاو   النمــوذجني خــال  نمــ األوســط الشــرق يف النووي

 الـ   اإليراني النووي الربنامج يعرزها ال  التطورا  خطور  ومدى واإلسرائيلي اإليراني

 السـيكولوجية  االهميـة  جان  إىل هذا، اإلسرائيلية النووية ال سانة أمام مباشر  تضعه

ــ  الـــ  ــالح أعطـ ــرائيلي النـــووي للسـ ــة اإلسـ ــر. قيمـ ــال  مـــنو أكثـ ــا خـ ــة حتليلنـ  لطبيعـ

ــا ــامج كــل يطرحهــا الــ  والتحــديا  جمنيالربن  علــ  وانعكاســاتهما االخــر علــ  برن

 :  التالية النتائج اىل خنلص االوسط الشرق

، السـتخدامه  سـابقة  مرحلـة  ذاتـه  حد يف هو النووي للسالح الطرزني كال امتال  إن

 هــذا علــ  املنطقــة يف ملحــوظ تطــور أي ملنــع الســنوا  هــذ  طيلــة إســرائيل دزــع مــا وهــذا

 اإلســرائيلية التحركــا  بــدأ  التحــدي هــذا غمــار يف إيــران دخــو  ومبجــرد، توىاملســ

 أو إيـران  علـ   عقوبـا   لفـرض  الكـربى  الدو  عل  الضغط خال  من ايقازه إىل تتسارع

 يعـين  املنطقـة  يف أخـرى  نوويـة  قـو   وجـود  ألن، العسـكري  التـدخل  إىل بـاللجو   تهديدها

ــدوث ــتالال  حـ ــوازين يف اخـ ــو  مـ ــوازي القـ ــ اتيجية نواملـ ــكرية االسـ ــةامل يف والعسـ  نطقـ

 ككل.

 إيـران  توظيـف  وحسن، األوسط الشرق منطقة تعيشها ال  واألزما  الظرو  ظل يف

 وذكيا قويا زاعال إيران بات  عليها املمارسة الضغوط وحتويل، والصلبة الناعمة لقوتها

 املنطقـة  لتكـون  مسـتقبال  النووية املواجهة احتماال  من يزيد مما، منه إسرائيل تتخو 

 أحــد وقيــاد  بتـزعم  جديــد  إقليميــة وملعادلـة ، املواجهــة هــذ  لتبعـا   عرضــة املنطــ  بهـذا 

  مشـــــ    اتفـــــاق إىل الطـــــرزني بوصـــــو  مشـــــ كة زعامـــــة أو للمنطقـــــة الطـــــرزني

 مصاحلهما. خيدم

 منـاز   عربـي  نـووي  مشـروع  غياب ظل يف النووي النشاط وتزايد تحوال ال هذ  أمام

 عرضــة أصــب  العربــي القــومي األمــن زــان، العراقــي النــووي الربنــامج  زوا بعــد خاصــة

ــدا  ــة للتهدي ــا وهــذا، األطــرا  املختلف ــا  ضــرور  يســتدعي م ــة ترســانة بن  عربيــة نووي

 لالســتقرار جامعــا ونظامــا لألمــن بنــا  مــتغريا أصــب  النــووي الســالح أن مبــا مشــ كة
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